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Capítol 0. Resum del present treball 
 
El present Treball de Fi de Carrera es troba emmarcat dins de l’àrea de Xarxes de 
Computadors i consisteix, bàsicament, a fer una aplicació gràfica, en entorn GNU, que permeti 
analitzar el tràfic d’una xarxa informàtica. És el que s’anomena un Sniffer. 
 
La funció d’un sniffer és “escoltar” tot el tràfic que travessa una determinada xarxa. Les 
aplicacions en les quals es requeix el seu ús són múltiples: 

- Monitorització 
- Captura automàtica de contrasenyes enviades en clar i noms d’usuari de la xarxa. 

Aquesta capacitat es fa servir a posteriori per part dels hacker per a realitzar atacs a 
sistemes. 

- Conversió del trànsit d’una xarxa en un format entenedor per als humans. 
- Anàlisis d’errades per a detectar problemes a la xarxa, com ara: per què l’ordinador A 

no pot establir comunicació amb l’ordinador B? 
- Medició del trànsit, mitjançant el qual es poden trobar colls d’ampolla en algun lloc de 

la xarxa. 
- Detecció d’intrusos. 
- Creació d’enregistraments de xarxa. 

 
Els sniffers són una eina fonamental en la tasca “humanitària” dels hackers. Tot i que la 
comunitat del software lliure els sniffers van ser desenvolupats per a tasques educatives, la 
majoria d’usuaris els fan servir per a implementar atacs amb els que puguin explotar serveis 
proporcionats per una xarxa. 
 
Tanmateix el que diu el paràgraf anterior, els principals sniffers creats per empreses s’executen 
sota l’entorn windows i són de pagament. Aquests programes estan dedicats especialment a 
administradors de xarxes. 
 
Aquest aplicatiu, fet en el llenguatge Java, hauria de poder executar-se en qualsevol màquina, 
ja que aquesta és la característica principal del llenguatge utilitzat: la independència gairebé 
absoluta de la plataforma en la qual s’executa. L’únic requisit és que la plataforma tingui 
instal·lada la màquina virtual de java. 
 
Tot i que en un principi el programa captura qualsevol tipus de paquet, només fa l’anàlisi de: 

- trames Ethernet,  
- paquets IP, ARP i ICMP 
- segments TCP i datagrames UDP .  
-  

A més, tot i que ens mostrarà tot el contingut, només analitzarà les capçaleres d’aquests tipus 
de paquets. 
 
El resultat final d’aquest treball serà una aplicació que funcionarà en un entorn gràfic, molt 
intuïtiu, de manera que el seu ús sigui força fàcil. Tot i així, tant el manual de l’usuari com l’ajut 
en línia permeten resoldre qualsevol problema de funcionament gairebé de manera immediata 
 
 
1.- Els sniffers i la seguretat informàtica 
 
Com ja s’ha dit molt bé en la presentació del present treball, els sniffers són una de les moltes 
eines utilitzades pels anomenats hackers/crackers, per tal de conèixer i aprofitar-se de les 
nostres connexions informàtiques. 
Importància especial tenen aquestes eines amb les xarxes wireless, ja que qualsevol persona 
es pot connectar mitjançant un portàtil a la xarxa i capturar tot el trànsit que hi circula. Com a 
curiositat, existeix gent que té accés a internet amb el seu portàtil gràcies a alguna xarxa 
wireless dels voltants del seu domicili; i no fa gaire va sortir un reportatge a la televisió d’un 
grup de gent que es dedicava a “caçar” xarxes wireless amb el seu ordinador portàtil per la 
zona del mercat de Sant Antoni, a Barcelona. 
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En el procés de recerca d’informació per a la realització d’aquest projecte, s’han trobat pàgines 
web en les quals explica com pots detectar la presència d’un sniffer a la teva màquina. Aquest 
fet demostra que cada cop existeix més sensibilitat envers la seguretat de les nostres 
connexions. 
Existeixen dos tipus d’atacs a la nostra xarxa: els actius i els passius. En els atacs passius 
l’agressor només escolta la nostra transmissió, sense fer cap altra acció sobre la informació. En 
els atacs actius, aquesta informació interceptada és modificada. 
Exemples de tipus d’atacs passius són l’sniffing i l’scanning. 
L’atac passiu tipus sniffing es basa en programes que intercepten tota la informació que passi 
per la interfície de la xarxa a la que estigui asscociat. Una vegada capturada, podrà ser 
emmagatzemada per al seu posterior nàlisi. 
L’atac passiu tipus scanning és una tècnica àmpliament utilitzada per a identificar els serveis 
oferts per cada un dels equips trobats a la xarxa escollida. Amb aquesta informació l’atacant 
podria realitzar posteriorment una cerca d’exploits que li permetés un atac d’intrusió en el 
sistema analitzat. Un exploit és un aplicatiu, generalment escrit en C o en assemblador, que 
força les condicions necessàries per a aprofitar-se d’un error de programació que permet 
vulnerar la seva seguretat. 
Exemples de tipus d’atacs actius són spoofing, hijacking, man-in-the-middle i DoS 
Es coneix com a spoofing la creació de trames TCP/IP fent servir una adreça IP falsejada; la 
idea d’aquest atac és senzilla: des del seu equip, un pirata simula una identitat d’una altra 
màquina de la xarxa erp a aconseguir accés a recursos d’un tercer sistema que ha establert 
algun tipus de confiança basada en el nom o l’adreá IP del host suplantat. 
El hijacling és el segrest de la comunicació entre dos sistemes suplantant a un d’ells. 
En l’atac man-in-the-middle l’intrús adquireix la capacitat de llegir, insertar i/o modificar a 
voluntat els missatges entre dos equips sense que cap d’ells conegui de l’existència d’aquesta 
violació. 
L’atac DoS (Deny of Service) és la impossibilitat d’accés a un recurs o servei per part d’un 
usuari legítim. És a dir, l’apropiació exclusiva d’un recurs o servei amb la intenció d’evitar 
qualsevol accés a terceres parts. 
 
Aquestes utilitats dels sniffers fan del tot necessari un bon sistema de xifrat de les nostres 
comunicacions. 
 

 
 
 

Figura 1.- Imatge de la ubicació d’un sniffer 
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Capítol 1. Introducció al TFC 
 

 
1.1 Justificació del TFC i context en el qual es desenvolupa: punt de partida i aportació 

del TFC. 
 
Aquest treball de fi de carrera s’emmarca dins de l’Àrea de Xarxes i l’objectiu principal és 
realitzar una aplicació gràfica en entorn GNU que ens permeti analitzar el tràfic d’una xarxa. 
 
El primer problema trobat ha estat determinar exactament què farà el programa. Més 
concretament, quines característiques ha de tenir l’aplicatiu que es vol implementar. Per 
solucionar aquest problema s’han tingut en compte dos preceptes importants: 
 
a) El temps disponible: un quadrimestre amb una asignatura de 7 crèdits i mig. 
b) Què hi ha al mercat: què fan la majoria dels sniffers que circulen pel món. 
 
Tot i que un punt està posat per sobre de l’altre, el més important, a criteri de l’autor, de tots 
dos és el segon (què fan els altres?). A partir d’un recull de característiques bàsiques dels 
sniffers ja creats, s’han pogut decidir les funcionalitats que s’afegiran al present treball. 
 
Així doncs i amb aquest objectiu, a continuació es mostraran els sniffers més populars. 
 
1.1.1 Exemples d’sniffers més populars. 
 
Existeixen diferents sniffers, els quals poden donar suport tant a xarxes amb connexió física 
com a xarxes inalàmbriques. En el primer segment tindríem l’Ethereal, el tcpdump, l’sniffit, 
l’snort, el dsniff, l’ettercap; en el segon segment tindríem el kismet, l’Airtraf, el MogNet i 
l’HciDump. 
 
Donat que el nostre punt d’interès són els sniffers en xarxa física, les funcionalitats estudiades 
han estat les dels primers 
 
Així, tenim l’ethereal, ja usat per l’autor en alguna assignatura de la carrera, que treballa sota 
entorn gràfic, permet escollir la interfície de tarjeta, té un bon sistema de filtrat de paquets i 
permet un estudi posterior dels paquets molt exhaustiu. Tenim interactivitat amb els paquets 
capturats. Treballa sobre la llibreria libpcap. 
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Figura 2.- Captura de pantalla de l’ethereal 
 
Després disposem del tcpdump, el principal inconvenient del qual és que funciona en línia de 
comandes, sense gràfics. A més no et permet l’estudi exhaustiu dels paquets des del mateix 
programa (ho hauries de fer tu sol, sense ajut del programa); només et fa un bolcat a pantalla 
dels paquets capturats. Tot i així permet el filtrat de paquets, la selecció de la interfície a 
escoltar i el treball amb fitxers. Té un homòleg a nivell de windows (windump) i treballa amb la 
llibreria pcap, la qual presenta una interfície uniforme i amaga les peculiaritats de cada sistema 
operatiu a l’hora de capturar les trames de xarxa. 
 

 
 
 

Figura 3.- Captura de pantalla de tcpdump 
 
L’sniffit és un altre programa de captura de paquets, tot i que té l’inconvenient que li has de dir 
l’adreça IP de la qual vols fer la captura. També es pot especificar el port i el protocol escollits. 
Té una versió interactiva amb una interfície basada en ncurses. 
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Figura 4.- Captura de pantalla d’sniffit 
 
El Dsniff és una àmplia col·lecció d’eines per introduir-se en una xarxa, amb un sniffer de 
contrasenyes, utilitats d’escolta passiva, com filesnarf, urlsnarf i webspy, i d’altra banda, eines 
d’intercepció de paquets com arpspoof, dnsspoof i macoff o, també mètodes d’atacs actius com 
sshmitm i webmitm. 
 

 
 
 

Figura 5.- Captura de pantalla de dsniff 
 
 
Finalment, i a títol de curiositat, existeix l’aplicació Kismet, que seria l’ethereal de les xarxes 
inalàmbriques, però amb la particularitat que també pot treballar amb sons per marcar 
determinats esdeveniments. Treballa amb xarxes wireless basades en la norma 802.11b de la 
IEEE. 
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Figura 6.- Captura de pantalla de kismet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Objectius del TFC 
 
Segons el que diu l’oferta dels TFC penjada a la web, l’objectiu del TFC seria la creació d’una 
eina gràfica, que treballi en entorn GNU, per a la captura de paquets en una xarxa. Tanmateix 
l’autor creu que l’objectiu principal és un altre: aplicar els coneixements adquirits al llarg dels 
estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes en la creació de l’eina gràfica 
esmentada anteriorment. Haurem d’aplicar coneixements de Programació Orientada a 
Objectes, tant en l’anàlisi, com en el disseny, com en la implementació i la majoria dels 
coneixements adquirits en la branca de Xarxes de Computadors, així com alguna pinzellada de 
Sistemes Operatius. A més a més, dins de cada mètode de cadascuna de les classes creades 
haurem d’aplicar conceptes de programació estructurada. No es podrà parlar d’objectiu 
aconseguit si no es demostra que s’ha pogut realitzar el TFC amb l’ajut dels coneixements 
assolits en aquests darrers anys. 
 
Centrant-nos en l’aplicatiu, com molt bé ja s’ha comentat abans, hem de crear una eina gràfica, 
que treballi en entorn GNU, per a la captura de paquets en una xarxa. Si aprofondim una mica 
més, aquesta eina gràfica hauria de tenir les següents característiques/opcions: 
 
a) L’aplicatiu no hauria de suposar una càrrega excessiva de feina a l’ordinador en el moment 

de fer la captura de paquets. 
b) L’aplicatiu hauria de poder capturar paquets, tant de connexions actives com de fitxers amb 

connexions emmagatzemades. 
c) En relació al punt b), l’aplicatiu hauria de ser capaç de guardar la sessió en un fitxer. 
d) S’haurien de poder filtrar els paquets per adreces IP (tant d’origen com de destinació), ports 

i tipus de paquet (els més comuns), com a mínim. 
e) Aquests paquets s’haurien de poder analitzar, és a dir observar el seu contingut, encara 

que només sigui a nivell de les capçaleres. 
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1.3 Enfocament i mètode seguit 
 
 
En un primer moment, i com a bon estudiant d’informàtica, el primer que va venir al cap a 
l’autor va ser posar-se davant de l’ordinador i començar a picar codi. No fa falta ser gaire entès 
per comprendre que aquest idea va durar els primers cinc segons. A partir d’aquí hi ha hagut un 
repàs dels apunts de les branques d’Enginyeria del Programari (especialment la part dedicada 
a OO) i de Xarxes de Computadors. 
 
1.3.1 Metodologia de desenvolupament. 
 
Per al desenvolupament del projecte, orientat a objectes, es farà servir el mètode ensenyat a la 
UOC, l’UML (unified Modeling Language). L’UML ha estat proposat com a estàndard ISO per 
l’OMG (Object Management Group). A més l’UML es basa molt en els següents models de 
desenvolupament de programari orientat a objectes: el mètode de Grady Booch, l’OMT (Object 
Modeling Tècnique) i l’OOSE (Object Oriented Software Engineering). 
 
 
1.3.2 El llenguatge de programació 
 
 
Amb tot, es van plantejar diferents qüestions: 
 
a) En quin llenguatge de programació es treballarà? 
b) Quines dificultats tècniques suposarà, depenent del llenguatge que esculli? 
 
Donat que es volia treballar amb l’orientació a objectes, no hi havia cap dubte que el llenguatge 
de programació hauria de ser o el C++ o el Java. La tria va estar una mica condicionada per la 
popularitat d’aquests dos llenguatges. Un altre punt a favor d’aquests dos llenguatges és 
l’experiència de l’autor del projecte programant (encara que sigui poca). 
A l’hora d’escollir per un dels dos llenguatges, va poder més la necessitat de tenir el projecte 
enllestit que d’aprofondir en el coneixement del llenguatge de programació. Des d’un primer 
moment es va tenir certa predisposició a escollir el Java com a llenguatge de programació. I per 
què? Senzill. El potencial del llenguatge de programació C està íntimament lligat a la seva 
dificultat; és a dir, es pot fer gairebé de tot, però el seu cost a nivell de coneixements és força 
elevat. 
Tot i així, l’elecció plantejava els seus dubtes: 
 
a) Seria capaç amb el Java de posar la tarja en mode promiscu? 
b) Seria capaç amb el Java de llegir el contingut de les trames ethernet? 
c) Seria capaç amb el Java de crear una aplicació en entorn gràfic? 
 
 
Tot el que l’autor sabia de programar per a xarxes en Java consistia en la programació de 
sockets. Aquests sockets eren incapaços de posar la tarja en mode promiscu i no podien 
accedir a les trames ethernet. A més a més, en algun fòrum consta que el Java no pot arribar a 
tan baix nivell, i que en casos com aquest el que feia era una crida a programes escrits en 
d’altres llenguatges (principalment C) mitjançant el JNI (Java Network Interface). En aquest la 
decisió al respecte del llenguatge de programació escollit va estar a punt de ser rectificada. La 
solució, finalment, va venir de la mà d’un altre fòrum en el qual parla de l’existència de la 
llibreria JPCAP (amb la seva variant winpcap per a Windows). Aquesta llibreria resolia els punts 
a) i b) esmentats anteriorment i de manera totalment transparent a l’usuari. 
Quedava el punt c). Fins a dia d’avui el poc que l’autor ha fet en Java ha estat una aplicació en 
entorn consola (va ser una pràctica per a l’assignatura de Fonaments de Programació). L’única 
programació en entorn gràfic l’havia feta en Visual Basic, i pel poc que havia vist no 
s’assemblava en res a la programació gràfica en Java. Tot i així, l’autor va estar mirant alguns 
tutorials de Java i vaig descobrir l’AWT i el SWING. Amb aquestes llibreries em vaig veure 
capaç de realitzar la part gràfica de l’aplicatiu. 
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I per què s’ha decantat per la programació orientada a objectes enlloc de la programació 
estruturada clàssica? 
Ben senzill. Existeixen dos motius, un de pràctic i un altre d’històric. 
El motiu pràctic és que aquest tipus de programació és la que ensenya la UOC i el que l’autor 
ha treballat en les darreres assignatures. A més, sembla ser que és el tipus de programació 
que predomina. 
El motiu històric és el següent: l’autor és Enginyer Tècnic d’Informàtica de Gestió per la Facultat 
d’Informàtica de Barcelona (UPC). En el treball de fi de carrera ja va aplicar tot el necessari en 
la planificació i creació de projectes en la vessant de la programació estructurada. Ara, amb un 
nou treball de fi de carrera, és el moment d’aplicar els nous coneixements adquirits. 
 
1.4 Planificació del projecte 
 
El projecte estava pensat per a ser desenvolupat al llarg d’un quadrimestre, concretament el de 
la tardor del curs 2005-2006. No cal dir que aquesta planificació no es va acomplir. Hem de 
tenir en compte, però, que la realitat ha superat la càrrega de treball inicial. Una càrrega lectiva 
com la del TFC (7,5 crèdits), implica un treball d’unes 6 hores setmanals. La dedicació és 
superior, però tal i com s’explicarà a l’apartat de conclusions (al final de la present memòria), té 
una causa fonamental: la inexperiència. De ben segur que si l’autor es dediqués 
professionalment a crear projectes informàtics, les hores de treball estarien més ben 
aprofitades que en el present treball. 
 
La planificació va quedar de la següent manera: 
 
Tasca 1: 
Temporització: 2 setmanes (26 de setembre al 9 d’octubre). 
Descripció: Recollida i classificació de tota la informació que pugui ser rellevant per dur a 
terme el projecte: 

1.1 – Informació sobre Java i/o C. 
1.2 – Informació sobre altres sniffers per poder conèixer les funcionalitats bàsiques . 

Objectius: 
- Decidir el llenguatge final de programació del projecte. 
- Definir al màxim possible què farà l’analitzador. 
- Comparar el nostre analitzador amb altres que ja existeixen. 

Fites: 
- Document on s’expliqui quines funcionalitats tindrà l’analitzador i en quin llenguatge 

treballaré. 
 
Tasca 2: 
Temporització: 6 setmanes (10 d’octubre al 20 de novembre). 
Descripció: Anàlisi i disseny de l’analitzador de xarxa. 
Objectius: 

- Establir els requisits que haurà de tenir l’analitzador. 
- Seguint la tècnica de l’Orientació a Objectes, fer l’anàlisi del software a generar. 
- A partir de l’anàlisi anterior, i seguint les pautes de l’Orientació a Objectes, fer el 

disseny del software a generar. 
Fites: 

- Obtenir l’anàlisi i el disseny de l’aplicació documentant les decisions preses. 
 
Tasca 3: 
Temporització: 4 setmanes (21 de novembre al 18 de desembre). 
Descripció: Implementació de l’analitzador i joc de proves. 
Objectius: 

- Implementar l’analitzador de xarxa en base al disseny obtingut. 
- Fer les proves necessàries, tant on-line com amb fitxers generats anteriorment, per 

comprovar el correcte funcionament de l’analitzador 
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Fites: 
- Creació de l’analitzador gràfic. 
- Documentar aquesta implementació, tot explicant el perquè de les decisions preses, 

així com explicar el resultat dels jocs de proves. 
 

 
Tasca 4: 
Temporització: 1 setmana (del 19 al 25 de desembre). 
Descripció: Documentació del producte. 
Objectius: 

- Documentar la instal·lació de l’analitzador gràfic. 
- Documentar l’ús de les diferents opcions de configuració que pugui tenir. 

Fites: 
- Documentació de l’aplicatiu. 

 
Tasca 5: 
Temporització: 2 setmanes (del 26 de desembre al 8 de gener). 
Descripció: Últims retocs a la documentació generada i creació de la presentació del projecte 
Objectius: 

- Garantir la creació d’una memòria de qualitat. 
- Garantir la creació d’una presentació de qualitat. 

Fites: 
- Memòria del projecte. 
- Presentació de l’analitzador gràfic de xarxa. 

 
 
 
El seguiment d’aquesta planificació va arribar fins a la tasca número 3 (amb alguna dificultat, 
però es va arribar). Tot i així, sí que es va poder començar a treballar en les tasques 4 i 5, ja 
que es basen una mica en totes les tasques anteriors. Determinats problemes amb el 
llenguatge escollit van ser claus per no poder acabar l’aplicatiu en el temps desitjat.  
 
La planificació en aquest quadrimestre no podia ser, de cap de les maneres, idèntica a la del 
semestre anterior, ja que hi havia molta feina ja feta i que s’havia d’aprofitar. Bàsicament 
quedava solucionar els problemes de l’aplicatiu i acabar la documentació a presentar. 
 
Per tot això la planificació ha quedat d’aquesta manera: 
 
Tasca 1: 
Temporització: dues primeres setmanes de març 
Descripció: Presentació a la directora del projecte de la feina realitzada en el quadrimestre 
anterior. 
Objectius: 

- Aconseguir que la directora del projecte sàpiga el punt en el qual es troba el present 
projecte 

- Que la directora del projecte pugui fer esmenes a tot allò treballat amb anterioritat. 
 
Fites: 
 

- Actualització de la documentació generada durant el quadrimestre anterior 
 
 
Tasca 2: 
Temporització: fins a finals d’abril de 2006 
Descripció: solucionar els problemes esdevinguts durant la implementació del projecte en el 
quadrimestre anterior. 
Objectius: 

- Implementar l’analitzador de xarxa en base al disseny obtingut. 
- Fer les proves necessàries, tant on line, com amb fitxers generats anteriorment, per 

comprovar el correcte funcionament de l’analitzador 
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Fites: 

- Acabament de l’analitzador gràfic. 
- Documentar la implementació 

 
Tasca 3: Migració de la plataforma (de Windows a Linux) 
Temporització: fins al 21 de maig. 
Descripció: Hem de fer la migració de Windows a Linux. 
Objectius: 

- Aconseguir que la implementació de la tasca 2 s’executi correctament en entorn Linux 
 
Fites: 

- Aplicatiu Linux 
 
Les tasques 4 i 5 són les mateixes que en la planificació inicial, excepte la temporització: 
 
a) Temporització tasca 4: fins al 28 de maig 
b) Temporització tasca 5: fins a l’11 de juny 
 
 
Finalment, però no s’ha fet la migració a Linux, ja que s’ha vist innecessari per a la consecució 
del projecte. 
 
1.5 Productes obtinguts 
 
A  la finalització del present treball, s’hauran produït cinc productes: 
 
a) Un analitzador gràfic de xarxa en entorn GNU, amb les característiques comentades en el 

punt 1.2. 
b) La memòria del treball de fi de carrera (el present document) 
c) Un manual d’usuari i instal·lació (inclòs a l’apartat b) 
d) Tota la documentació referida a l’anàlisi, disseny i implementació del treball.(inclòs a 

l’apartat b) 
e) Una presentació amb diapositives per explicar tot el treball desenvolupat. 
 
1.6 Explicació dels següents capítols 
 
Dins del que seria el cos principal de la memòria, hi ha tres capítols més, els quals estan 
dedicats a cadascuna de les etapes de creació del programari que desenvoluparé. 
Els capítols que vindran a continuació són els dedicats a l’anàlisi del projecte (capítol 2), el 
disseny del projecte (capítol 3) i la implementació del projecte (capítol 4). 
No cal dir que no seran capítols dedicats a omplir-los de codi de programació (capítol 4) o 
d’infinitat de diagrames (capítols 2 i 3). Es tracta de, recolzats en uns quants diagrames i 
figures, explicar els problemes detectats en cadascuna d’aquestes fases, així com les decisions 
preses per a resoldre’ls i la seva motivació. 
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Capítol 2. L’anàlisi del TFC 
 
L’anàlisi és la primera etapa del desenvolupament del programari pròpiament dit, i consisteix a 
traduir els requisits a una forma més adequada per a ser la base de partida d’aquest 
desenvolupament. 
 
Una primera comesa de l’anàlisi és la de traduir els requisits a un llenguatge més formal, que 
en el mètode d’aquest treball són els models i diagrames UML. 
 
Una segona comesa de l’etapa de l’anàlisi serà la identifiació d’unes classes fonamentals que 
seran la base de la implementació del programari. 
 
Una tercera comesa serà l’expressió dels casos d’ús en termes d’aquestes classes. 
 
De la recollida i documentació dels requisits, el model de domini queda de la següent manera: 
 
 

Tarja_xarxa

Trama_ethernet

ARP IP

TCP UDP ICMP

1

*

1

1 1

1

1 1
1

disjoint

disjoint

circula per

 
 

Figura 7.- El model de domini 
 
Aquest model de domini podria ser més senzill, ja que la classe trama_ethernet ja inclou totes 
les dades de les classes inferiors. Tot i així, crec que crear les classes IP, ARP, TCP, UDP i 
ICMP servirà per entendre una mica millor el procés de desenvolupament d’aquest projecte. 
Així mateix, aquestes classes tindran una tasca molt important en la implementació. També 
hem de tenir present que si, en un futur, es volguessin afegir més funcionalitats al treball, podria 
ser més fàcil retocar el programa si treballa amb aquestes classes que no retocar-lo si només 
treballa amb una classe única (trama_ethernet). 
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S’ha posat la clàusula “disjoint” per donar a entendre que en una trama o paquet només pot 
anar una trama o paquet de categoria inferior, però això no vol dir que siguin els únics tipus de 
trama o paquet que poden anar a l’interior de la trama superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les classes es descriurien de la següent manera: 
 

Tarja_xarxa

- Nom: text
- Identificador: byte[]
- EsPromiscu?: boolean

+ retorna_nom(): text
+ retorna_identificador(): byte[]
+ SetPromiscu (boolean)

Paquet

- Capçalera: byte[]
- Dades: byte[]

+ Retorna_capçalera(): byte[];
+ Retorna_dades(): byte[]

 
 

Figura 8.- Les classes del projecte 
 
On la classe “Paquet” inclouria des de Trama_ethernet cap a baix. Més endavant ja es 
descriuran amb detall tots els camps i funcions de cadascuna de les classes. 
 
El diagrama de casos d’ús quedaria de la següent manera: 
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Usuari

Captura de paquets

Recuperar Sessió

Visualització de dades
Emmagatzemar Sessió

«include»
«include»

«include»
«include»

Sistema de fitxers

Tarja de xarxa

 
Figura 9.- El diagrama de casos d’ús 

 
Com ja veurem més endavant, el cas d’ús al voltant del qual gira tot l’entramat del projecte és 
“Visualització de dades”. 
Només s’ha trobat un actor, “l’usuari”, que és l’únic que interactua amb el programa. Una futura 
millora podria ser, per exemple, crear una figura “Administrador” que doni privilegis als usuaria 
per poder accedir a segons quines funcions del programa (existents ara o no) i a determinats 
filtres del programa. 
 
2.1 La descripció dels casos d’ús. 
 
 
Cas d’ús número 1: “Visualització de dades” 
 
Resum de la funcionalitat: Permet la visualització per pantalla d’una captura de dades, ja sigui 
en una sessió on-line o mitjançant la recuperació d’un fitxer de captura preexistent. 
 
Actors: Usuari 
 
Casos d’ús relacionats: Captura de paquets, Recuperar Sessió 
 
Precondició: tenim dades en el buffer de captura o el fitxer de captura existeix. 
 
Postcondició: tenim a la pantalla les dades de la captura. 
 
L’usuari, després de finalitzar la captura de dades de la xarxa o de recuperar les dades d’un 
fitxer emmagatzemat, pot veure en pantalla un llistat amb les dades abans esmentades. Es pot 
posar a sobre de cada línia i, fent clic a sobre, pot veure en una pantalla inferior el significat 
d’aquelles dades (que serà únicament el de les capçaleres dels paquets). 
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Alternatives de procés i excepcions: Qualsevol problemàtica amb la recuperació del fitxer o 
amb la captura de dades on-line (enviaríem un missatge d’error). 
 
Cas d’ús número 2: Captura de paquets 
 
Resum de la funcionalitat: permet una sessió de captura dels paquets que circulen per una 
interfífice de xarxa determinada. 
 
Actors: Usuari 
 
Casos d’ús relacionats: Visualització de dades, Emmagatzemar Sessió 
 
Precondició: la interfície de la xarxa resta operativa. 
 
Postcondició: disposem d’un buffer amb dades a emmagatzemar o a visualitzar per pantalla. 
 
L’usuari determinarà quina interfície de xarxa vol escoltar, així com el filtratge dels paquets. 
Aquets paquets s’emmagatzemaran temporalment en un buffer de lectura. Quan s’arribi al límit 
del buffer o quan l’usuari cliqui el botó “finalitzar captura”, es retornarà a la pantalla principal i es 
farà un bolcat de dades per poder visualitzar-les o emmagatzemar-les. 
 
Alternatives de procés i excepcions: Qualsevol problemàtica amb la creació del fitxer, amb la 
captura de dades on-line o amb la interfície(enviaríem un missatge d’error). 
 
Cas d’ús número 3: Emmagatzemar Sessió 
 
Resum de la funcionalitat: Permet guardar una sessió de captura de dades en un fitxer del 
sistema. 
 
Actors: Usuari 
 
Casos d’ús relacionats: Captura de paquets, Recuperar Sessió 
 
Precondició: tenim dades en el buffer de captura i el fitxer no existeix. 
 
Postcondició: tenim un fitxer al sistema amb les dades de la captura. 
 
L’usuari, després de finalitzar la captura de dades de la interfície, determina la ubicació i el nom 
del fitxer a on s’emmagatzemaran aquestes dades capturades 
 
Alternatives de procés i excepcions: Qualsevol problemàtica amb la creació del fitxer (enviaríem 
un missatge d’error). 
 
 
Cas d’ús número 4: Recuperar Sessió 
 
Resum de la funcionalitat: Permet la recuperació d’un fitxer de captura preexistent. 
 
Actors: Usuari 
 
Casos d’ús relacionats: Visualització de dades, Emmagatzemar Sessió 
 
Precondició: el fitxer de captura existeix. 
 
Postcondició: hem recuperat les dades de la captura i estan a disposició per a la seva 
visualització. També hem creat un nou fitxer de captura. 
 
L’usuari recupera les dades del fitxer de captura per tal de poder-les visualitzar o arxivar 
aquestes dades en un altre fitxer 
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Alternatives de procés i excepcions: Qualsevol problemàtica amb la recuperació o creació del 
fitxer (enviaríem un missatge d’error). 
 
 
2.2 Els diagrames de seqüències 
 
En el diagrama de seqüències es representa explícitament l’ordre en el temps, i fins i tot, la 
durada dels missatges i de les operacions que engegen. 
 
El diagrama de seqüències està estructurat segons dues dimensions. El temps es representa 
verticalment i corre cap avall, i no està representat a escala necessàriament. En direcció 
horitzontal hi ha franges successives que corresponen als diferents papers de classificadors 
que participen en la interacció 
 
 
El diagrames de seqüència d’aquest treball serien elsque es detallen a continuació: 
 

:usuari

:pantalla_visualitzar :trama_ethernet :paquet_capIP :paquet_capaTCP

Mentre hi hagi paquets
a visualitzar

visualitza_dades(paquet)

visualitza(paquet)

crea(dades_capaIP)

crea (dades_capaTCP)

retorna(dadesTCP)retorna(dadesIP)retorna(dades)

només si el paquet de la
capa superior és IP

 
 

Figura 10.- Diagrama de seqüència “Captura de paquets” 
 
 
 
 

:usuari

:pantalla_fitxer :sistema de fitxers

recupera (nom_fitxer)

recupera_fitxer(nom_fitxer)

retorna_fitxer (paquets)

Retornarà paquets mentre 
no arribi a final de fitxer

 
 

Figura 11.- Diagrama de seqüència “Recuperar Sessió” 
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:usuari

:pantalla_visualitzar :trama_ethernet :paquet_capIP :paquet_capaTCP

Mentre hi hagi paquets
a visualitzar

visualitza_dades(paquet)

visualitza(paquet)

crea(dades_capaIP)

crea (dades_capaTCP)

retorna(dadesTCP)retorna(dadesIP)retorna(dades)

només si el paquet de la
capa superior és IP

 
 

Figura 12.- Diagrama de seqüència “Visualitzar dades” 
 
Emmagatzemar Sessió 
 

:usuari

:pantalla_visualitzar :sistema_fitxers

guarda_fitxer(nom)

crea_fitxer(nom)

guarda_paquet (paquet)

* Mentre hi hagi paquets a guardar

 
 

Figura 13.- Diagrama de seqüència “Emmagatzemar sessió” 
 
Per fer el diagrama més entenedor s’han afegit unes “classes” que representin els paquets de 
la seva capa. Així “paquet_capIP” representa les classes “IP” i “ARP”, i “paquet_capaTCP” 
representa les classes “TCP”, “UDP” i “ICMP”. 
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2.3 Els diagrames de col·laboració 
 
El diagrama de col·laboració és la representació d’una interacció mitjançant un diagrama estàtic 
de la col·laboració corresponent damunt la qual es representen els missatges de la interacció. 
 
 

Usuari Menú

PantallaVisualitza

GestorMenú

GestorVisualitza

Trama_ethernet

visualitza
visualitza

visualitza

donar_dades

donar_dades

Paquet_capIP

Paqute_capaTCP  
 
 

Figura 14.- El diagrama de col·laboració: “Visualització de dades” 
 

 
 

Usuari Menú

PantallaCaptura

GestorMenú

Captura Tarja_xarxa

Paquet_dades

inici inici 

inici

inicidona_dades

dona_dades

dona_dades

filtre_captura

Gestor_filtre

filtre

 
 

Figura 15.- El diagrama de col·laboració: “Captura de paquets” 
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Usuari Menú

PantallaGuardar

GestorMenú

Guardar Trama_ethernet

guarda guarda

guarda

guarda
donar_dades

donar_dades

 
 
 

Figura 16.- El diagrama de col·laboració: “Emmagatzemar sessió” 
 
 

Usuari

Menú

PantallaRecupera

GestorMenú

GestorRecupera

Trama_ethernet

recupera

Recupera

Recupera

dona_dades

dona_dades

 
 
 

Figura 17.- El diagrama de col·laboració: “Recuperar sessió” 
 
En el diagrama de seqüència no s’han posat les classes de control “GestorMenu” i 
“GestorVisualitza” ni la classe frontera “Menú” ja que el pas de missatges és gairebé nul. 
Només s’envia l’ordre de visualitzar, ja sigui el fitxer recuperat o la sessió capturada online i 
després es donaria l’ordre de poder veure la informació de cada trama. 
 
2.4 Les interfícies del programa 
 
Hores d’ara, la pantalla “PantallaVisualitza” hauria de tenir una forma semblant a la de la 
majoria dels sniffers actuals. A l’autor l’agrada molt la de l’Ethereal, motiu pel qual és la que es 
pren com a base. 
 
La interfície de l’usuari ha de reunir, com a mínim,  els requisits següents: 
 
a) Ha de ser còmoda per a l’usuari 
b) No ha de ser complicada en quant a les tecles i botons amb els quals ha de treballar 
c) Ha de tenir una imatge atractiva, encara que això no ha d’afectar al bon funcionament del 

programa. 
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En principi l’usuari que ha de fer servir l’analitzador de xarxa hauria de ser una persona amb 
uns mínims coneixements en informàtica. El contrari podria suposar un greu risc per a 
l’ordinador. Per aquest motiu crec que la interfície d’usuari s’hauria de semblar el més possible 
a les interfícies més comunes utilitzades en el món de la informàtica a nivell d’usuari. 
 

 
Figura 18.- Pantalla de visualització de les dades de la captura 

 
 
 
 

 
Figura 19.- Pantalla visualitzada en la captura dels paquets 
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Figura 20.- Pantalla d’emmagatzematge de la sessió 
 

 
 

Figura 21.- Pantalla de recuperació d’una sessió 
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Figura 22.- Pantalla de filtre dels paquets a capturar 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.5.- Identificació de les classes d’entitats 
 
La identificació de les classes d’entitats consisteix a identificar unes primeres classes per mitjà 
de les quals es puguin especificar els casos d’ús en forma d’interaccions. 
Moltes d’aquestes classes passaran al disseny i a la implementació. 
Tot i que en etapes anteriors s’ha utilitzat una notació abreviada, en aquest punt es farà servir 
una figura per a cada classe d’entitat. Així, un cop revisats els casos d’ús, s’han trobat les 
següents classes d’entitats (es presenten en format UML): 
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Paquet_IP

- dades: byte[]

+ creaIP(byte[]): paquet_IP
+ dona_versió(): string
+ dona_longcap(): integer
+ dona_id_paquet(): integer
+ dona_bitR(): boolean
+ dona_fragmentat(): boolean
+ dona_ultimfragment(): boolean
+ dona_posició(): integer
+ dona_ttl(): string
+ dona_protocol(): string
+ dona_adreçaO(): string
+ dona_adreçaD(): string
+ dona_dades_missatge(): byte[]

Paquet_ICMP

- dades: byte[]

+ creaICMP(byte[])
+ retorna_tipus_missatge(): string

Paquet_UDP

- dades: byte[

+ creaUDP (byte[])
+ retorna_portO(): integer
+ retorna_portD(): integer
+ retorna_longitud(): integer

Paquet_TCP

- dades: byte[]

+ creaTCP (byte[])
+ dona_portO(): integer
+ dona_portD(): integer
+ dona_seq(): long
+ dona_ACK(): long
+ dona_longcap(): integer
+ dona_URG(): boolean
+ dona_ACK(): boolean
+ dona_PSH(): boolean
+ dona_RST(): boolean
+ dona_SYN(): boolean
+ dona_FIN(): boolean
+ dona_finestra(): integer
+ dona_urgentP(): integer

paquet_ARP

- dades: byte[]

+ creaARP(byte[])
+ dona_hard(): string
+ dona_protocol(): string
+ dona_hardsize(): byte
+ dona_protsize(): byte
+ dona_operacio(): string
+ dona_MACO(): string
+ dona_IPO(): string
+ dona_MACD(): string
+ dona_IPD(): string

paquet_Ethernet

- nom: string
- promiscu: boolean
- dades: byte[]

+ retorna_nom(): string
+ canvi_promiscu(boolean)
+ retorna_MACO(): string
+ retorna_MACD(): string
+ retorna_tipus(): string

 
 
 
 

Tarja_xarxa

- Nom: text
- Identificador: byte[]
- EsPromiscu?: boolean

+ retorna_nom(): text
+ retorna_identificador(): byte[]
+ SetPromiscu (boolean)
+ retorna_tipus()

Paquet

- Capçalera: byte[]
- Da des: byte[]

+ Retorna_capçalera(): byte[];
+ Retorna_dades(): byte[]

 
 

Figura 23.- Classes d’entitats 
 
El tipus Paquet està descrit amb detall en les classes anteriors (paquet_IP, paquet_TCP, 
paquet_ICMP, paquet_UDP i paquet_ARP). 
 
 
 
No s’han descrit els atributs dels paquets ja que en realitat són una part d’un conjunt de bytes. 
A més, aquests atributs no són modificables per l’usuari, només accessibles a nivell lectura 
mitjançant les operacions descrites. 
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2.6 El glossari i els guions 
 
 
Paquet ethernet: conjunt de dades que intercanvien dos dispositius a nivell físic. 
 
Paquet IP: conjunt de dades intercanviades entre dos ordinadors connectats entre ells amb el 
protocol IP. 
 
Paquet TCP: paquet que va encapsulat dins d’un d’IP i que afegeix funcionalitats a aquest 
darrer en una connexió orientada a assegurar la recepció de la informació i el seu ordre 
 
Paquet ARP: conjunt de dades transmeses per la tarja de xarxa per saber quina direcció 
ethernet pertoca a la direcció IP cercada. 
 
Paquet ICMP: conjunt de dades que serveixen per a indicar errors de transmissió en una xarxa 
IP 
 
Paquet UDP: paquet que va encapsulat dins d’un d’IP i que afegeix funcionalitats a aquest 
darrer en una connexió que no assegura la recepció de la informació 
 
Mode promiscu: característica que permet a la tarja de xarxa capturar tots els paquets que hi 
passen, amb independència de si és la destinatària final o no. 
 
Tarja de xarxa: dispositiu físic que permet la interconnexió entre dos ordinadors 
 
Sniffer: programa que permet la captura i l’anàlisi dels paquets que travessen una interfície de 
xarxa 
 
 
 
L’únic guió detectat és el de l’usuari, el qual pot fer o bé una captura del tràfic que passa per la 
xarxa (amb un sistema de filtratge o no) o obrir un fitxer que contingui una sessió de captura 
anterior.  
En ambdós casos podrà accedir al contingut d’uns determinats camps dels paquets capturats. 
En el cas de la captura online, la pot guardar en el sistema de fitxers de la màquina. 
Si ha recuperat una sessió anterior, la pot guardar en el sistema de fitxers de la màquina amb 
un altre nom. 
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Capítol 3. El disseny del sistema 
 
3.1 Introducció 
 
L’etapa de disseny fa de pont entre l’anàlisi i la realització. El model de l’anàlisi descriu les 
funcions que ha de fer el programari i també especifica els eventuals requisits no funcionals, és 
a dir, planteja el problema que s’ha de resoldre amb el programari. La fase actual té a veure 
amb l’elaboració d’una solució d’aquest problema. Ara bé, el model d’anàlisi no és una base 
adequada per a emprendre directament la realització, ja que no s’expressa en termes de la 
tecnologia que s’haurà de fer servir en el projecte (principalment el llenguatge de programació i 
l’eina de suport de la interfície gràfica d’usuari). 
 
3.2 El disseny dels casos d’ùs 
 
Cas d’ús 1: “Visualització de dades” 
 
Un cop ha finalitzat la captura online dels paquets o la recuperació d’una sessió de captura 
anterior, el sistema té carregats en una part de la pantalla tots els paquets de la sessió, 
mostrant unes dades bàsiques de cadascun d’ells. 
 
1) Si l’usuari clica a sobre d’una línia d’informació (cada línia és la representació bàsica d’una 

trama capturada) obtindrem la informació detallada d’aquesta trama en la part inferior de la 
pantalla, fins al paquet de la capa de transport. Les dades mostrades només fan referència 
a les capçaleres. En cap cas mirarem el camp de dades de la capa de transport. 

2) Per cada nivell de transport que s’estudiï es crearà la instància de la classe del paquet 
corresponent. És a dir, si la trama transporta un paquet TCP, crearem el paquet Ethernet, 
el paquet IP i el paquet TCP. 

3) Cada clic a sobre d’una línia implica l’execució de tots els mètodes de recuperació de 
dades que tenen els paquets. 

4) L’usuari pot sortir de la visualització de les dades clicant en el botó de sortir o guardar la 
sessió amb un nom, encara que sigui una sessió capturada d’un fiitxer 

 
 
Cas d’ús 2: “Captura de paquets” 
 
L’usuari veurà la pantalla per a escollir la interfície que vol escoltar, i un seguit de filtres dels 
paquets, com ara el port a escoltar (tant d’origen com de destí), el tipus de paquet (IP, TCP, 
UDP, ARP i ICMP) o l’adreça IP (tant d’origen com de destí). 
Un cop premi el botó “Acceptar” la pantalla de filtre desapareixerà i, en el seu lloc, visualitzarà 
la pantalla de captura de paquets, amb els totals de paquets capturats (amb una barra de 
progrés). Aquesta captura finalitzarà quan l’usuari cliqui el botó de finalitzar o quan s’hagin 
capturat el límit de paquets establert. 
La captura serà guardada provisionalment en un vector de paquets. Aquesta opció s’ha escollit 
per qüestions de velocitat, ja que es vol que el programa interfereixi el menys possible en 
l’activitat de l’ordinador. 
 
Cas d’ús número 3:  “Emmagatzemar sessió” 
 
L’usuari anirà al menú a cercar l’opció de “guardar sessió”. Llavors s’obrirà una pantalla de 
navegació, a on es podrà especificar la ubicació i el nom del fitxer a guardar. Un cop clicat el 
botó “Guardar”, el programa bolcarà els paquets del vector d’emmagatzematge provisional en 
el fitxer escollit. 
 
Cas d’ús nùmero 4: “Recuperar sessió” 
 
L’usuari anirà al menú a cercar l’opció de “recuperar sessió”. Llavors s’obrirà una pantalla de 
navegació, a on es podrà especificar la ubicació i el nom del fitxer a recuperar. Un cop clicat el 
botó “Obrir”, el programa bolcarà els paquets del fitxer en un vector ‘emmagatzematge 
provisional. 
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3.3 El diagrama estàtic de disseny 
 
El diagrama estàtic de disseny queda de la següent manera 
 

Captura

+ crear()
+ esborrar()

Visualitza

+ crear()
+ esborrar()

Recupera

+ crear()
+ esborrar()

Emmagatzema

+ crear()
+ esborrar()

Tarja_xarxa Paquet_ethernet

Paquet_ARP Paquet_IP

Paquet_TCP Paquet_UDP Paquet_ICMP

circula per

1

1

1 1

1

1 1 1

*

Filtre

+ crear()
+ esborrar()

 
 
 

Figura 24.- El diagrama estàtic de disseny 
 
En les classes d’entitats no s’ha afegit cap atribut ni cap mètode nous.  
 
3.4 Disseny de la persistència 
 
A) Eliminació de l’herència 
 
No és difícil de comprovar que tots els paquets són “parts” d’un paquet principal anomenat 
Paquet_Ethernet. El diagrama està pensat per tal de millorar la percepció de què és allò amb el 
que treballem. Però el que és cert és que només tenim un paquet tipus ethernet, el qual 
subdividim per a poder tractar-lo. A nivell d’herència podem eliminar tots els paquets que 
“pengen” del paquet Ethernet. Per aquest motiu només tindrem una taula a on emmagatzarem 
els paquets en format de bytes. 
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B) Diagrama ER 
 
El diagrama ER és molt senzill si tenim present l’anterior explicació respecte a que tot es resum 
en un paquet que circula per una interfície. 
El model queda de la següent manera: 
 

Tarja_xarxa Paquet_Ethernet
1 *

 
 

Figura 25.- Diagrama ER 
 
C) Especificació de la base de dades relacional 
 
Només tindrem una taula la qual només tindrà un atribut anomenat paquet. No hi haurà clau 
primària. 
 
 
3.5 Gestor de disc 
 
Com sigui que només haurem de guardar els paquets Ethernet en el mateix ordre en el qual 
ens han arribat, l’única estructura que necessitarem serà un fitxer seqüencial. 
Per aquest motiu farem servir com a gestor de disc el GestorGenèric, concretament la 
subclasse intermèdia GestorFitxer, amb el nom de GestorPaquets. 
GestorPaquets s’instancia en engegar el sistema, per mitjà de l’operació crear. L’operació 
llegirEnregistrament llegeix el registre que té el punter del fitxer en aquell moment. El punter 
sempre es situa al principi del fitxer en el moment d’obrir-lo. L’operació objecteAEnregistrament 
mou els bytes d’un paquet a un registre del fitxer de paquets. L’operació gravarEnregistrament 
grava el registre anterior en el fitxer de paquets. Les operacions llegirEnregistrament o 
enregistramentAObjecte farien el pas invers. 
 
3.6 Disseny de la interfície d’usuari 
 
3.6.1.- Presentació de les dades 
 
Les dades  bàsiques dels paquets es presentaran en forma de llistat. A cada línia de la llista li 
correspondrà un string amb totes les dades bàsiques. Hi haurà una barra de desplaçament 
vertical. 
Les dades complertes dels paquets es presentaran en forma d’àrea de text amb barra de 
desplaçament vertical, ja que permeten textos mitjanament llargs. 
Els camps de longitud fixa es presentaran com a camps de text quan són només de sortida; 
quan són també d’entrada, si el nombre de valors possibles és reduït, el valor es triarà d’una 
llista (aquest és el cas de les interfícies a escoltar). 
Per a dades booleanes farem servir checkboxes (per exemple els filtres dels tipus de protocol). 
 
3.6.2.- Implementació dels diàlegs 
 
Les opcions del sistema de menús són les que corresponen als casos d’ús (excepte 
visualització de dades) més les opcions de sortir del sistema i de cridar l’ajuda en línia. Les 
opcions dels casos d’ús estaran dins de l’opció “Menú” del menú principal. 
El menú sortirà en el format estàndar, és a dir, a la part esquerra superior de la pantalla. 
Quan s’esculli l’opció de “Sortir”, el sistema no demanarà la confirmació abans de sortir 
definitivament del sistema. 
 
 
 



Universitat Oberta de Catalunya  TFC- Xarxes 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  Primavera 2005-2006 

Estudiant: Roger SALES i CASAS  Pàgina 31 
Consultor: Maria Isabel MARCH i HERMO 

Capítol 4. La implementació del projecte 
 
4.1 La llibreria Jpcap 
 
Tal i com s’ha esmentat en un capítol anterior, el rovell de l’ou d’aquest TFC, a nivell de 
funcionament del programa, és la captura i anàlisi dels paquets. El llenguatge de programació 
Java no pot accedir directament a baix nivell a determinats dispositius, com ara les targes de 
xarxa. Aquest problema el resol mitjançant JNI (Java Network Interface). Amb JNI, el llenguatge 
Java deixa que la “feina bruta” la facin altres llenguatges de programació i el Java recull els 
resultats. Fruit d’aquesta tàctica, ens pot oferir eines com el Jpcap, que és un paquet de 
classes que implementen l’accés a les targes de xarxa i permeten, entre d’altres, configurar la 
tarja en mode promiscu i iniciar una sessió de captura de paquets. 
 
Què ens ofereix Jpcap? 
 
a) Un llistat de totes les interfícies de comunicació que té la màquina (mètode 

getDeviceList()). 
b) Iniciar una sessió en la interfície escollida, especificant si volem la tarja en mode promiscu 

o no (mètode openDevice()); 
c) Recuperar una sessió en el format de fitxer tcpdump (mètode openFile()); 
d) Recuperar cada paquet de la sessió (mètode getPacket()); 
e) Mètodes per a recuperar la informació de dins dels paquets capturats. 
f) Crear un fitxer tipus tcpdump amb els paquets capturats (mètodes JpcapWriter() i 

WriteDumpFile()); 
 
Tal i com s’explica en el capítol de l’anàlisi del programari, només tenim una classe d’objecte de 
comunicació, la classe paquet_ethernet. En resum, aquesta classe és un conjunt de bytes, al 
qual s’han afegit unes operacions. La resta de paquets (paquet_IP, paquet_ICMP,…), són 
només els camps de dades dels paquets de tipus superior. Seguint aquest concepte, s’han 
creat, a nivell d’anàlisi i disseny, les classes (paquet_ethernet, paquet_IP, paquet_ARP, 
paquet_IP, paquet_ICMP, paquet_TCP i paquet_UDP), que són un conjunt de bytes amb unes 
operacions determinades (concretament que retornen els camps que conformen els esmentats 
paquets). A l’hora de la veritat, la llibreria Jpcap ens proporciona unes classes pròpies 
(TCPPacket, UDPPacket,…) que ja ens ofereixen tots aquells mètodes necessaris per a 
l’anàlisi del contingut dels paquets capturats. És per aquest motiu que no s’han desenvolupat a 
nivell d’implementació les classes dels paquets inferiors jeràrquicament al paquet_ethernet i 
que el paquet_ethernet només ha estat desenvolupat en aquells mètodes que no oferia la 
llibreria Jpcap i que necessitàvem. 
La classe Packet de la llibreria Jpcap es correspondria amb la classe paquet_ethernet del 
nostre programa. Només fa falta una funció de conversió del paquet capturat (getPacket) cap al 
paquet_ethernet. A partir d’aquí, totes les dades del paquet seran recuperades per les 
operacions determinades en cada tipus de paquet. 
Tot i així, sí que hi haurà un moment en el qual haurem de fer servir directament la classe 
Packet (enlloc de paquet_ethernet). Com volem que el programa interfereixi el mínim possible 
en el procés de captura de paquets, però també volem que mentre es faci la captura comptem 
els tipus de paquets que estem capturant, farem servir l’expressió instanceof; per exemple, per 
saber si un paquet és del tipus IP farem servir l’expressió : 
 
if (packet instanceof IPPacket)….. 
 
Tot i així, la principal funció del Jpcap serà proporcionar-nos una manera senzilla d’accedir a la 
tarja de xarxa i permetre’ns una còmoda recepció de paquets, 
 
4.2 Les llibreries gràfiques 
 
Aquest és un TFC que no requereix d’un gran sistema de gràfics. Bàsicament ens mourem amb 
una finestra principal (pantalla_visualitzar) i quatre de secundàries (pantalla_filtre_captura, 
pantalla_captura, pantalla_recupera, pantalla_emmagatzema). 
Cap de les anteriors pantalles necessita d’uns requeriments especials, ja que es componen 
d’elements gràfics rudimentaris, com ara etiquetes i caixes de text. 
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Per tot això, s’ha escollit la llibreria swing. Aquesta és la llibreria estàndar de Java per a la 
gestió de finestres amb poques funcionalitats. Swing és la continuació d’una llibreria més antiga 
i una mica més rudimentària, l’AWT (Abstract Windows Toolkit).  
AWT és una abstracció. Les seves classes i funcions són les mateixes que la resta de les 
execucions en Java, de manera que les aplicacions Java construïdes amb AWT haurien de 
funcionar igual en qualsevol plataforma. Per a aconseguir autonomia de plataforma, AWT 
utilitza kits d’eines intercanviables que interactuen amb el sistema de finestres principal amb la 
finalitat de mostrar els components d’interfície d’usuari. Això protegeix a l’aplicació dels detalls 
de l’entorn en el qual s’estigui treballant. El problema d’això és que les aplicacions AWT podrien 
ser lleugerament incompatibles amb diferents plataformes. Un altre problema d’AWT és que 
limanquen components d’usuari avançats, com ara arbres i quadrícules. 
A Swing, enlloc de fer servir kits d’eines natius, els components s’executen en el mateix Java. 
D’aquesta manera, un component de Java tindrà el mateix aspecte en qualsevol plataforma 
que s'executi. A més, swing té menys predisposició a patir problemes específics de 
determinades plataformes. 
El paquet javax.swing (i tots els seus subpaquets) conté les classes d’interfície d’usuari de 
Swing. 
Una eina que simplifica al màxim la navegació per a obrir i/o salvar fitxers és JFileChooser, que 
és un quadre de selecció d’arxiu estàndar. 
Per a tenir l’opció d’obrir farem el següent: 
 
JFileChooser chooser = nre JFileChooser(); 
int result = chooser.showOpenDialog(this): 
… 
 
Per a tenir l’opció de guardar farem el següent: 
 
JFileChooser chooser = nre JFileChooser(); 
int result = chooser.showSaveDialog(this): 
… 
 
 
4.3 Els Threads 
 
Un dels principals motius pels quals no es va poder acabar el Treball de Fi de Carrera en el 
període previst va ser el següent: 
 
Durant la captura online dels paquets, no hi havia manera de poder aturar aquesta captura des 
de dins del programa. Tot i que feia la captura correctament, no podíem tancar-la. De fet no 
podíem ni tan sols veure la pantalla amb el botó de finalitzar que es mostra mentre dura el 
procés de captura de paquets. 
 
Consultats diferents fórums, vaig arribar a la conclusió que la solució es trobava en els 
Threads. La primera part del present quadrimestre ha estat plenament dedicada a intentar 
aprendre com funcionen els Threads. El desconeixement va fer que fins i tot es fes un intent 
d’aplicar una llibreria gairebé desconeguda (Swingworker), però no va donar resultat. 
Finalment, amb un senzill Thread i una mica de gosadia (llençar-nos al buït) s’ha arribat a una 
solució accpetable. 
 
Un fil (Thread) és un flux d’execució de codi i, mitjançant l’ús de fils, podem aconseguir que els 
nostres programes aparentment facin diferents tasques alhora. Els fils separats no s’executen 
al mateix temps; en realitat cada fil obté seqüències de temps del mateix processador. No 
obstant, el resultat és que els diferents fils s’executen al mateix temps i pot resultar 
impresionant. De fet, Java és un dels pocs llenguatges de programació que suporta multifils 
explícitament. 
 
Com a hàndicap, s’ha de dir que molts components en Java, sobretot la majoria dels 
component de Swing, no són de fil segur; és a dir, no és segur fer-los servir d’una forma multifil. 
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Quan s’inicia un programa en Java, aquést té un fil: el fil principal. Podem interaccionar amb el 
fil principal de diferents maneres, obtenint o assignant el seu nom, aturant-lo i d’altres 
funcionalitats més. No obstant, també podem iniciar d’altres fils. Podem iniciar el codi d’aquests 
fils amb una crida al mètode start de l’objecte i col·locant el codi que volem executar en el 
mètode run. 
 
Tenim dues maneres de crear un fil: 
 
a) Declarar una classe que extengui la classe Thread. 
b) Decalrar una classe que implementi la interfície Runnable. 
 
 
 
4.4 Decisions preses en la implementació del programa 
 
A part de les decisions esmentades en els dos apartats anteriors, referents a la llibreria Jpcap i 
a la llibreria Swing, s’han hagut de prendre determinades decisions, principalment referides al 
moment de la captura i filtrat dels paquets. 
 
Un requeriment important en la configuració del programa era que interferís el mínim en la 
captura dels paquets. Aquest requeriment implicava que no ralentitzés la captura pel fet d’haver 
d’analitzar els paquets ja capturats, per exemple. És per això que s’ha decidit que primer es faci 
la captura i posteriorment es faci el filtrat dels paquets a mostrar per pantalla. El gran 
inconvenient és que podem arribar a finalitzar la captura per haver arribat al límit de paquets 
capturats i, després d’aplicar el filtre, no tenir cap paquet a analitzar. 
 
Tots els paquets capturats aniran a parar a un llistat de paquets per ser analitzats 
posteriorment. Aquest llistat de paquets servirà per al posterior emmagatzematge en un fitxer, 
si fos el cas, previ filtratge. 
Un altre problema afegit és la mida del llistat de paquets i la mida de cada paquet dins del 
llistat. Per al segon cas s’ha considerat la mida màxima d’un paquet ethernet, és a dir 1526 
bytes (8 de preàmbul, 14 de capçalera, entre 46 i 1500 de dades i 4 de CRC). Per al primer cas 
s’ha considerat que amb 1000 paquets n’hi haurà suficient per a poder capturar algun que 
compleixi el filtre imposat. D’acord amb això, disposarem d’un llistat de 1000 elements, cada un 
dels quals tindrà 1526 bytes de mida. 
La seqüència del funcionament d’una sessió de captura online del programa seria la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26.- Seqüència de funcionament de la captura 

Establiment de filtres 

Captura de paquets 

Aplicació de filtres 

Anàlisi dels paquets 
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A tall d’exemple la pantalla de l’establiment dels filtres seria la següent: 
 

 
 

Figura 27.- Pantalla d’establiment filtres de captura en execució 
 
 La pantalla d’obrir sessió de fitxer guardada seria la següent: 
 

 
Figura 28.- Pantalla d’obrir una sessió emmagatzemada 
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En cap moment s’ha implementat un sistema de recollida d’escombriaries (eliminació 
d’instàncies que ja no s’utilitzen). El sistema d’execució de Java fa servir un mecanisme de 
recolecció d’escombriaries que s’ocupa dels objectes que ja no es fan servir. Aquest sistema de 
recolecció esborra els objectes als quals cap variable fa referència i els elimina de la memòria. 
Amb aquest sistema ens estalviem la tasca, feixuga i que ens pot induir a error, d’haver-nos de 
preocupar pels detalls d’ubicació i desubicació de memòria. 
 
4.5 El filtratge dels paquets 
 
Sobre el filtratge de paquets a capturar cal dir que s’han pres els filtres bàsics de qualsevol 
programa comercial. Així, es pot filtrar per tipus de protocol a capturar, per adreça IP i per port. 
Aquests dos darrers poden aplicar-se tant a l’origen com a la destinació dels mateixos. 
El format dels filtres és el del Tcpdump, el qual té uns “paràmetres” que ens permeten fer 
aquest filtratge: 
 
a) Per a marcar el tipus de protocol de transmissió que volem capturar, farem servir l’opció “-

n”. 
b) Per a marcar si volem una determinada adreça IP farem servir l’opció “–dst” o “-src”. 
c) Per a marcar si volem un tipus de port farem servir l’opció “port”. 
 
Aquest filtrat crea un String (per exemple “-n TCP and –dst 192.168.1.1 and –port 80”) el qual 
es passarà a la llibreria de captura del jpcap. 
 
Aquest format dels filtres és transparent a l’usuari. De la traducció de les opcions entrades a un 
format de filtre en format Tcpdump se n’encarrega el mateix programa. 
Tot i així s’han establert uns quants criteris que faciliten la creació dels filtres des del programa. 
En el tipus de protocols a escoltar, sempre sortirà per defecte l’opció “TOTS”. El sistema de 
selecció de protocols obliga a escollir només un protocol a escoltar. Aquesta opció està 
implementada mitjançant el tipus d’objecte JradioButton, agrupats al seu torn en un 
ButtonGroup. El mateix Java controla que només es pugui marcar una de les opcions dels 
protocols. L’opció del filtre ha estat creada de la següent manera: 
 
 
ButtonGroup ent_boto= new ButtonGroup(); 
JPanel panell2= new JPanel(); 
JLabel eti_pro = new JLabel("Protocols: "); 
panell2.add(eti_pro); 
panell2.add(p1= new JRadioButton("ip")); 
p1.setActionCommand("ip"); 
ent_boto.add(p1); 
panell2.add(p1= new JRadioButton("tcp")); 
p1.setActionCommand("tcp"); 
ent_boto.add(p1); 
panell2.add(p1= new JRadioButton("udp")); 
p1.setActionCommand("udp"); 
ent_boto.add(p1); 
panell2.add(p1= new JRadioButton("icmp")); 
p1.setActionCommand("icmp"); 
ent_boto.add(p1); 
panell2.add(p1= new JRadioButton("arp")); 
p1.setActionCommand("arp"); 
ent_boto.add(p1); 
panell2.add(p1= new JRadioButton("tots")); 
p1.setActionCommand("tots"); 
p1.setSelected(true); 
ent_boto.add(p1); 
 
Els camps d’adreces IP (origen i destinació) són camps oberts. No es fa cap comprovació de 
les dades entrades. En cas de no ser dades vàlides, no es farà el filtrat per aquell camp. És 
molt important que els camps estiguin sense cap caràcter a dins seu (ni tan sols el caràcter 
blanc), ja que el sistema de filtrat aplica la condició si el camp és diferent de null. 
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Un altre requeriment d’aquests camps d’adreces IP és que si tots dos camps estan omplerts, 
han de ser iguals. En cas contrari només farà cas de l’adreça d’origen. 
Els camps dels ports d’origen i destinació tenen el mateix comportament que els de les adreces 
IP. 
 
4.6 La visualització dels paquets 
 
Un cop finalitzada la captura dels paquets en temps real, o a partir d’un fitxer emmagatzemat, 
comença el que seria la visualització d’aquests paquets. 
El primer que es veurà és un panell amb una taula en format excel, a on tindrem una sèrie de 
dades bàsiques dels paquets, com ara un número d’ordre, el temsp d’arribada, i dades del seu 
origen i destinació. 
Per veure el contingut del paquet s’haurà de clicar a sobre del paquet a observar. 
És independent la columna en la qual es cliqui. El programa capturarà la filera en la qual s’ha 
clicat i farà la tasca de mostrar per pantalla el contingut del paquet. 
El paquet es mostrarà en un altre panell, a sota de l’anterior, i en format arbre desplegable. 
Tindrem diferents nivells d’informació: 
 

a) Un nivell d’informació del paquet Ethernet 
b) Un nivell d’informació del paquet IP o ARP 
c) Un nivell d’informació del paquet TCP, UDP o ICMP. 

 
Per a la realització del primer panell (el de les dades bàsiques) es fa servir l’objecte Jtable. Un 
Jtable compta amb un constructor que crea un model predeterminat de taula a partir de sèries 
de dades. Només li hem de proporcionar els noms de les capçaleres i una sèrie bidimensional 
“d’objectes” que representen les dades corresponents a les taules. El primer índex selecciona 
la filera de la taula, mentres que el segon selecciona la columna. 
 
La creació d’aquesta taula s’ha fet de la següent manera: 
 
String [] nomscolumnes = new String[] {"Ordre","Arribada","Origen Ethernet","Origen IP","Origen 
Port","Destí Ethernet","Destí IP", "Destí Port"}; 
Object [][] dades= new Object[lim][8]; 
taula = new JTable(dades,nomscolumnes); 
 
Òbviament falten les dades a mostrar. 
 
Per a la realització del segon panell (el de les dades de cada paquet) es fa servir l’objecte Tree 
(arbre). Els arbres van molt bé per a representar informació jerarquitzada. El nostre cas és un 
clar exemple d’aquest tipus d’informació si pensem en la jerarquia de protocols de xarxes. No 
hem d’oblidar que en el cas dels apunts de xarxes de comunicacions tenim una fotografia de 
les nines russes per a exemplificar aquest encapsulament. Els arbres també van bé per a 
mostrar els continguts d’una unitat de disc o un esquema organitzatiu d’una companyia. 
L’objecte fileChooser, tal i com consta en la figura anterior, també fa servir un model de mostra 
d’informació en forma d’arbre. A l’igual que en la resta de components de Swing, el model de 
dades és diferent de la representació visual. Això siginifica que es poden actualitzar les dades i 
confiar que el component visual serà actualitzat adequadament. 
Un model de dades d’arbre està fet de nodes interconnectats. Normalment un node té un nom, 
un pare i un nombre determinat de fills. Swing representa els nodes mitjançant la interfície 
TreeNode. Els nodes que poden ser modificats es representen per MutableTreeNode. Un node 
anomenat arrel acostuma a residir al més alt de la jerarquia. 
La interfície TreeModel representa el model de dades. Swing proporciona una aplicació 
d’aquesta interfície anomenada DefaultTreeModel i la pot crear passant un TreeNode arrel al 
seu constructor. 
La creació de l’arbre i de la seva primera jerarquia de dades s’ha fet de la següent manera: 
 
MutableTreeNode arrel = new DefaultMutableTreeNode("Paquet ethernet"); 
paquet_ethernet pe = new paquet_ethernet(p.header); 
String frase = "Ethernet Destinació: " + pe.retorna_MACD(); 
MutableTreeNode eth1 = new DefaultMutableTreeNode(frase); 
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frase = "Ethernet Origen: " + pe.retorna_MACO(); 
MutableTreeNode eth2 = new DefaultMutableTreeNode(frase); 
arrel.insert(eth1,0); 
arrel.insert(eth2,1); 
 
 
El mateix arbre d’informació se n’encarrega de la gestió dels nodes a 
nivell de visualització. És a dir, clicant a sobre dels nodes els 
podrem contreure o ampliar, segons l’estat en el qual es trobin en el 
moment del clic. 
 
4.7 L’emmagatzematge de la sessió 
 
L’emmagatzematge de la sessió capturada es fa de la següent manera: 
 
Paral·lelament a la captura dels paquets, el programa va escrivint en un fitxer temporal aquests 
paquets capturats. Aquest fitxer temporal té el format estàndar del tcpdump i pot ser després 
obert des d’una aplicació comercial, com ara Ethereal. Un cop decidim guardar la sessió, se’ns 
obrirà una finestra de navegació en la qual podrem escollir el lloc a on emmagatzemar el fitxer. 
Després d’escollir el nom del fitxer, el programa farà el traspàs de la informació del fitxer 
temporal cap al fitxer definitiu i posteriorment esborrarà el temporal. En cas de no voler guardar 
la sessió, el programa destruirà el fitxer temporal. 
 
 
Com s’ha explicat en un punt anterior, aquesta pantalla es basarà en l’objecte fileChooser 
proporcionat per Java. 
 
No s’ha aplicat cap filtre als fitxers, ja que en els programes comercials estudiats no s’implanta 
cap extensió dels fitxers. Així, amb l’ethereal, l’autor ha pogut crear un fitxer anomenat 
java.java, i amb el present programa ha creat un fitxer anomenat captura.log. Posteriorment tots 
dos fitxers han pogut ser llegits mitjançant l’ethereal. 
 
El fitxer temporal que crea el programa sempre tindrà el format capturaXX.log, a on XX és un 
número aleatori entre 0 i 99. D’aquesta manera no tindrem problemes de fitxers generats amb 
al mateix nom. 
 
4.8 La recuperació de la sessió emmagatzemada. 
 
 
La recuperació de la sessió emmagatzemada fa servir el mateix mètode que 
l’emmagatzematge. Un objecte tipus fileChooser amb el qual es pot navegar i que ens retornarà 
el nom del fitxer a recuperar. 
 
Un cop fem doble click a sobre del fitxer a recuperar, la pantalla que es mostrarà és la mateixa 
que es veu posteriorment a una sessió de captura online, és a dir, un llistat dels paquets 
capturats i el seu posterior desplegament en format arbre. 
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Capítol 5. Manuals del programa 
 
Aquest programa ha estat provat en un AMD Athlon Xp 2000+ MHz, amb sistema operatiu 
Windows 2000, amb 1 Giga de RAM i una tarja ethernet connectada a un router. 
 
5.1 Manual de la instal·lació 
 
El programa ensumeitor necessita la llibreria jpcap instal·lada en el sistema. Abans però de 
tenir instal·lada la llibreria jpcap, haurem d’instal·lar en el nostre sistema la llibreria winpcap, ja 
que jpcap es basa en aquesta darrera. 
 
També és necessari tenir instal·lada la plataforma Java2 platform Standars Edition (J2SE) JRE 
o JDK. 
 
 
Per a instal·lar winpcap 
 
La llibreria winpcap la pots baixa de l’adreça electrònica http://www.winpcap.org/ 
A partir d’aquí només haurem de fer dbole click per a instal·lar-la. 
 
Per a instal·lar jpcap 
 
La llibreria jpcap la pots baixa de la següent adreça electrònica 
http://netresearch.ics.uci.edu/kfujii/jpcap/doc/index.html 
 
1. Descarregar i extreure el codi font de Jpcap 
2. Copiar “lib/Jpcap.dll” al directori [JRE\bin] o [JRE\lib\ext\x86] 
3. Copiar “lib/jpcap.jar” en el directori [JRE\lib\ext] 
4. Si va instal·lar JDK, també necessita copiar “lib/jpcap.jar” en el directori [JDK\jre\lib\ext] 
 
Nota: el directori JRE habitualment es troba a “C:\Archivos de Programa\Java\j2re” i el directori  
JDK habitualment es troba a “C:\Archivos de Programa\Java\jdk”. 
 
 
 
Per a instal·lar el programa 
 
Un cop tenim instal·lada la llibreria Jpap, l’únic que hem de fer és copiar els arxius 
“ensumeitor.jar” i “Fitxer prova.rtf” en un directori que haurem creat a tal fi. 
 
Per a executar el programa haureu de seleccionar amb el botó de la dreta el fitxer 
“ensumeitor.jar” i escollir l’opció “Abrir con-> javaw”. 
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5.2 Manual de l’usuari 
 
 
Un cop executat el programa ensumeitor disposarem d’una pantalla principal en la qual 
visualitzarem un menú contextual amb les següents opcions: 
 
• Arxiu 
• Ajut 
• Sortir 
 
El menú “Arxiu” consta d’un submenú amb les opcions: 
 
• Captura nova 
• Recuperar Sessió 
• Guardar Sessió 
 
Els menús “Ajut” i “Sortir” només tenen un submenú cadascú, amb el mateix nom. 
 
Les tres opcions del menú principal es poden activar, tant amb un click del ratolí com amb la 
combinació de tecles Alt + “A”, “J” o “S” respectivament. 
 

 
 
 

Figura 29.- Pantalla principal 
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Com s’inicia una captura nova? 
 
Un cop sol·licitem al programa l’inici d’una nova captura, veurem la següent pantalla: 
 
 

 
 
 

Figura 30.- Pantalla d’establiment del filtre 
 
Les opcions a escollir són les següents: 
 
Opció Mode promiscu: aquest camp és un “botó d’opció” que ens permetrà escollir si volem que 
la tarja només escolti aquells paquets que van destinats a ella (mode no promiscu) o tots els 
paquets que passin per la interfície (mode promiscu). 
 
Opció Interfícies: aquest camp és un llistat tancat de totes les interfícies disponibles a 
l’ordinador i que ha detectat el nostre programa. 
 
Opció Protocols: aquest camp només permet escollir una de les opcions que es mostren. Per 
defecte té marcat el camp “Tots”. Té els protocols més habituals del món internet. 
 
Opció IP (origen i destí): aquest camp és una caixa de text a on l’usuari haurà d’introduir les 
adreces IP d’origen i /o destí dels paquets que vulgui escoltar. El format de les adreces IP ha 
de ser de l’estil XXX.XXX.XXX.XXX, on XXX és un número enter entre 0 i 255. 
 
Opció Port (origen i destí): aquest camp és una caixa de text a on l’usuari haurà els ports 
d’origen i /o destí dels paquets que vulgui escoltar. El format dels ports ha de ser un número 
enter entre 1 i 65535. 
 
Si pitjem el botó d’acceptar, el programa començarà la captura amb el filtre introduït. Aquest 
captura finalitza mitjançant dos esdeveniments: 
 
• L’usuari pitja el botó “finalitzar 
• El programa ha capturat 1000 paquets que compleixen les condicions del filtre. 
 
En aquests moments veurem a la pantalla principal una graella amb un llistat de dades 
bàsiques dels paquets capturats. Si cliquem a sobre de qualsevol camp de la graella, a la part 
posterior de la pantalla ens apareixerà una petita finestra a on podrem veure les dades del 
paquet amb més detall. Aquestes dades del paquet es mostraran en format arbre, seguint una 
estructura jeràrquica de trames internet (ethernet, IP, TCP,..). La pantalla quedaria de la 
següent manera: 
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Figura 31.- Pantalla per a visualitzar els paquets 
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Com guardar una captura? 
 
Un cop tenim la pantalla de visualització dels paquets capturats activarem l’opció del menú 
“Arxiu -> Guardar Sessió”. 
 
Veurem per pantalla un menú de navegació pel sistema de fitxers de la màquina. Decidirem el 
directori en el qual volem guardar la sessió i posarem un nom per al fitxer en el qual es 
guardarà la sessió. 
 
La pantalla de navegació seria com la que es presenta a continuació: 
 

 
 
 

Figura 32.- Pantalla de guardar / recuperar una sessió 
 
Com recuperar una sessió? 
A la pantalla principal activarem l’opció del menú “Arxiu -> Recuperar Sessió”, la qual cosa farà 
que se’ns obri una pantalla de navegació semblant a la de l’apartat anterior. 
 
Escollirem el fitxer a obrir i per pantalla veurem el contingut del fitxer en el mateix format que la 
pantalla de captura de sessió. La navegació pels paquets és idèntica a la de l’apartat de 
captura de sessió. 
 
Com accedir al menú d’ajut? 
 
A la pantalla principal activarem l’opció de menú “Ajut -> Ajut” i s’obrirà una nova finestra amb 
el contingut del fitxer d’ajut. 
 
Com sortir de l’aplicatiu? 
 
A la pantalla principal activarem l’opció de menú “Sortir -> Sortir” i el programa finalitzarà. 
 
 
 
 
 



Universitat Oberta de Catalunya  TFC- Xarxes 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  Primavera 2005-2006 

Estudiant: Roger SALES i CASAS  Pàgina 43 
Consultor: Maria Isabel MARCH i HERMO 

Capítol 6. Conclusions i millores de l’aplicatiu 
 
Són diferents les conclusions a les quals he arribat en la confecció del present treball de fi de 
carrera. 
 
Tal i com es deia en els objectius del present Treball de Fi de Carrera, l’objectiu principal era 
l’aplicació dels coneixements adquirits al llarg dels estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica 
de Sistemes en el present treball. No cal dir que aquest objectiu ha estat assolit.  
 
Primerament s’han hagut d’aplicar els coneixements adquirits en l’assignatura de Xarxes de 
Comunicacions, en tot el referent a les interfícies de comunicació, com ara format dels paquets 
ethernet, format dels paquets IP, ARP, ICMP, TCP i UDP. També hem hagut d’aplicar en certa 
manera els coneixements de sockets (tot i que no d’una manera directa). Hem hagut d’aplicar el 
concepte “tarja en mode promiscu”. 
 
Posteriorment s’han hagut d’aplicar els coneixements adquirits a la branca de programació 
(Enginyeria de Software). Hem utilitzat el paradigma de l’orientació a objectes (OO) per a la 
creació del software. S’han utilitzat els conceptes de l’UML per a l’anàlisi i el disseny del 
projecte.  
 
En la implementació del projecte, a més de continuar amb l’orientació a objectes com a base 
principal de la programació, hem hagut d’aplicar conceptes de programació  estructurada a dins 
dels mètodes definits a cada objecte. També hem aplicat conceptes de Fonaments de 
Programació. També s’han tingut en compte els tipus primitius de dades. 
 
Indirectament hem aplicat principis explicats en els diferents plans d’estudis de diverses 
assignatures dels estudis de l’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, com ara la 
utilització d’arbres (estructura d’informació que surt en diferents assignatures). 
 
Tot i així, he trobat mancances en la realització d’aquest Treball de Fi de Carrera. La més 
important ha estat el desconeixement del llenguatge de programació. En totes les assignatures 
has de realitzar diferents programes amb diferents llenguatges de treball (tot i que 
majoritàriament és Java). Això fa que dediquem molt de temps a l’aprenentatge d’aquest 
llenguatge, però només en aquells conceptes que farem servir, motiu pel qual gairebé a cada 
assignatura has de fer un reciclatge del llenguatge. Aquest problema l’he vist accentuat en la 
realització del present treball. 
 
Potser seria interessant que dins del pla d’estudis sempre es treballés amb el mateix llenguatge 
de programació ( o si més no, en la majoria de les assignatures). A més, dins de cada 
assignatura s’hauria d’intentar treballar aquells aspectes del llenguatge que posteriorment 
seran d’aplicació en el Treball de Fi de Carrera. 
 
Com a exemple posaré aquest treball. Tot i que a l’assignatura de Xarxes de Computadors es 
treballa el concepte comunicacions, aquest queda “tallat” en el concepte de socket. En el 
present treball no es treballa el socket com a “unitat”, sinó que es treballa el concepte 
“dispositiu de comunicació”, que agrupa tots els sockets. Aquest concepte ha obligat a treballar 
amb una llibreria gairebé desconeguda (jpcap) i que disposa de poca documentació. Potser 
seria interessant explicar el concepte socket (concepte més genèric dins del món de les 
xarxes), però a la vegada seria interessant que la pràctica d’aquesta assignatura (Xarxes) 
inclogués també el concepte “dispositiu de comunicació”. 
 
Aquesta “inexeperiència” a l’hora del programar en aquest llenguatge (Java) ha obligat a 
dedicar més temps i esforços dels planificats inicialment per a la realització del treball. 
 
En segon lloc s’hauria de fer esment de les millores que pot tenir el present treball. Totes 
aquestes millores estan encaminades a fer del programa “ensumeitor” un tipus bàsic de 
programa comercial, de l’estil ethereal. 
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Llavors, es podria haver millorat aquest treball ampliant les característiques del mateix, com ara 
aplicar filtres amb posterioritat a la captura, o incrementar els filtres a aplicar. També es podria 
haver disposat d’un visor hexadecimal del contingut dels paquets. 
 
En el sistema de filtratge crec que s’hauria de poder ampliar la lògica boolena en dos sentits: 
 
a) Afegir la possibilitat de capturar més d’un tipus de paquet. En el present programa només 

es poden escollir dues possibilitats: o tots o només un tipus de paquet (o TCP o IP o… o 
tots). Seria molt adient poder dir que vols o paquets TCP o paquets UDP, per exemple. 

b) Afegir la possibilitat de poder capturar tots els paquets EXCEPTE un tipus determinat (tots 
excepte el tipus TCP, per exemple). 

c) També seria molt interessant que abans d’aplicar el filtre podessim comprovar que aquest 
és correcte i enviar un missatge d’error a l’usuari. Aquest punt vaig estar a punt d’incloure’l 
en el present programa, però vaig pensar que no era un punt clau del treball. Hores d’ara si 
el filtre no és correcte, no s’aplica i no hi ha cap “dany col·lateral” cap a l’usuari. 

 
També havia pensat en la possibilitat d’establir un altre filtratge en els tipus de fitxers a escollir 
per ser oberts, però tota la informació que vaig trobar en Java sobre tipus de filtres a nivell 
fitxers parlava de les extensions d’aquests. Com hi ha programes comercials que permeten 
posar qualsevol extensió al fitxer de captura, vaig creure que no era convenient aplicar el filtre; 
d’aquesta manera el programa pot obrir fitxers de captura d’altres programes comercials. 
 
Una altra millora consistiria en la possibilitat que el protocol IPv6 també fos acceptat pel 
programa. De fet aquesta millora no hauria de suposar un gran canvi en el programa, ja que 
aquest protocol està acceptat per la llibreria jpcap i permet accedir al contingut d’aquest tipus 
de paquets amb comoditat. 
 
Finalment, crec que es podria afegir l’opció d’impressió. Aquesta opció es podria fer de dues 
maneres: 
 
a) Impressió del contingut d’un o de diferents paquets seleccionats. 
b) Impressió del llistat de tots els paquets recuperats, tot i que només les dades bàsiques. 
 
Tot i així no hem d’oblidar que aquest Treball de Fi de Carrera hauria d’haver estat realitzat en 
només un quadrimestre, i que els programes comercials estan realitzats per més d’una persona 
i en més temps. 
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APÈNDIX A. La llibreria Jpcap 
 
public class Jpcap  
extends java.lang.Object 

This class is used to capture packets.  

Sample program 
 import jpcap.*; 
 
 class Tcpdump implements JpcapHandler 
 { 
   public void handlePacket(Packet packet){ 
     System.out.println(packet); 
   } 
 
   public static void main(String[] args) throws java.io.IOException{ 
     Jpcap jpcap=Jpcap.openDevice(args[0],1000,true,20); 
     jpcap.processPacket(-1,new Tcpdump()); 
   } 
 } 
  

 

Field Summary 
 int dropped_packets  

          Number of dropped packets 
 int received_packets  

          Number of received packets 

   

Method Summary 
 void close()  

          Closes the opened interface of dump file. 
static java.lang.String[] getDeviceDescription()  

          Returns the descriptions of the interfaces (For 
Windows only) 

static java.lang.String[] getDeviceList()  
          Returns the names of the interfaces that can be used 
for capturing. 

 java.lang.String getErrorMessage()  
          Returns an error message 

 Packet getPacket()  
          Returns a captured packet. 

static java.lang.String lookupDevice()  
          Returns the names of the interfaces that can be used 
for capturing. 

 int loopPacket(int count, JpcapHandler handler)
          Captures the specified number of packets 
consecutively. 

static Jpcap openDevice(java.lang.String device, 
int snaplen, boolean promisc, int to_ms)
          Initializes the network interface, and returns an 
instance of this class. 

static Jpcap openFile(java.lang.String filename)  
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          Opens a dump file created by tcpdump or Ethereal, 
and returns an instance of this class. 

 int processPacket(int count, JpcapHandler handler)
          Captures the specified number of packets 
consecutively. 

 void setFilter(java.lang.String condition, 
boolean optimize)  
          Sets a filter. 

 void updateStat()  
          Updates received_packets and 
dropped_packets. 
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APÈNDIX B. El Joc de Proves 
 
Per a la realització del joc de proves he fet servir tant captures online com fitxers 
emmagatzemats. En el cas de les captures online tenia dos accessos simultanis a internet: 
 
a) Un ping permanent a l’adreça www.uoc.edu . 
b) Una finestra amb l’explorador d’internet activat en el moment d’iniciar la captura. 
 
Primera prova 
 
La primera prova ha estat comprovar si capturava només els paquets icmp. 
 
La pantalla del filtre quedava de la següent manera: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 33.- Pantalla Joc de proves: “Filtre Primera Prova” 
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El resultat, un cop finalitzada la captura, ha estat el següent: 
 
 

 
 
 
 

Figura 34.- Pantalla Joc de proves: “Resultat Primera Prova” 
 
 
Com es pot comprovar, el paquet marcat en la graella superior és mostrat en un panell inferior 
amn un arbre desplegable. En la carpeta blava inferior es pot veure que les dades són d’un 
paquet ICMP. De fet en aquesta sessió només s’han capturat els paquets del ping. 
 
 

Segona prova 
 
 
La segona prova ha estat comprovar si capturava només paquets TCP. 
 
La pantalla del filtre quedava de la següent manera: 
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Figura 35.- Pantalla Joc de proves: “Filtre Segona Prova” 
 
 
 
 
La pantalla de visualització de paquets capturats quedava de la següent manera: 
 

 
 
 
 

Figura 36.- Pantalla Joc de proves: “Resultat Segona Prova” 
 
 
Estudiant la part inferior de la pantalla veurem que es tracta del contingut d’un paquet TCP. La 
sessió ha capturat els paquets de la finestra del navegador. 
 
No s’han estudiat més filtres a nivell protocol, ja que s’ha pogut comprovar que funcionava a la 
perfecció. 
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Tercera prova 
 
 
La tercera prova ha consistit a comprovar el filtrat per la IP d’origen. 
 
La pantalla de filtre era la següent: 
 

 
 

Figura 37.- Pantalla Joc de proves: “Filtre Tercera Prova” 
 
 
 
El resultat ha estat el següent: 
 

 
 

Figura 38.- Pantalla Joc de proves: “Resultat TerceraProva” 
 
Es pot comprovar a la columna “IP Origen” que tots els paquets tenen la mateixa IP d’origen, 
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Quarta prova 
 
La quarta prova ha estat comprovar el filtrat per la IP de destinació. 
 
La pantalla de filtre era la següent: 
 

 
 

Figura 39.- Pantalla Joc de proves: “Filtre Quarta Prova” 
 
El resultat ha estat el següent: 
 

 
 

Figura 40.- Pantalla Joc de proves: “Resultat Quarta Prova” 
 
 
Es pot comprovar que a la columna “IP Destí” surt la IP desitjada. 
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Cinquena prova 
 
La cinquena prova ha estat comprovar el filtrat dels ports. 
 
La pantalla del filtre ha quedat de la següent manera: 
 

 
Figura 41.- Pantalla Joc de proves: “Filtre Cinquena Prova” 

 
 
El resultat de la captura ha estat el següent: 
 

 
 
 

Figura 42.- Pantalla Joc de proves: “Resultat Cinquena Prova” 



Universitat Oberta de Catalunya  TFC- Xarxes 
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes  Primavera 2005-2006 

Estudiant: Roger SALES i CASAS  Pàgina 53 
Consultor: Maria Isabel MARCH i HERMO 

 
Si veiem la columna Port Origen comprovarem que en totes surt el 80. 
 
 
Totes aquestes captures estan incloses en els arxius següents: 
 
La primera captura està en el fitxer “capturaicmp” 
La segona captura està en el fitxer “capturatcp” 
La tercera captura està en el fitxer “capturaIPOr” 
La quarta captura està en el fitxer “capturaIPDes” 
La cinquena captura està en el fitxer “capturaport” 
 
 
 
Aquests fitxers han estat generats amb el programa. 
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APÈNDIX C. FORMATS DELS PAQUETS ESTUDIATS 
 
Format Ethernet 
 

 
 
Format IP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Format ARP 
 

8 bytes 6 bytes 6 bytes 2 bytes 64-1500 bytes 4 bytes 

Preámbulo Dirección física 
destino 

Dirección física 
origen 

Tipo de 
trama Datos de la trama CRC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 3
0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 3 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
VERS HLEN Tipo de servicio Longitud total 

Identificación Bandr
s Desplazaiento de fragmento 

TTL Protocolo CRC cabecera 
Dirección IP origen 
Dirección IP destino 
Opciones IP (si las hay) Relleno 
Datos 
... 
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Format TCP 
 

0 10 20 3
0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 3 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
Puerto TCP origen Puerto TCP destino 
Número de secuencia 
Número de acuse de recibo 
HLEN Reservado Bits código Ventana 
Suma de verificación Puntero de urgencia 
Opciones (si las hay) Relleno 
Datos 
... 

 
Format UDP 
 

0 10 20 3
0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 3 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
Puerto UDP origen Puerto UDP destino 
Longitud mensaje UDP Suma verificación UDP 
Datos 
... 

 
Format ICMP 
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APÈNDIX D. GLOSSARI 
 
 

Ethernet 
 
Ethernet és la capa física més popular de la tecnologia LAN que es fa servir actualment. Altres 
tipus de LAN inclouen Token Ring, Fast Ethernet, FDDI, ATM i LocalTalk. Ethernet és popular 
perque permet un bon equilibri entre velocitat, cost i facilitat d’instal·lació. Aquests punts forts, 
combinats amb l’àmplia acceptació en el mercat i l’habilitat de suportar virtualment tots els 
protocols de xarxa populars, fan d’Ethernet la tecnologia ideal per a la majoria dels usuaris de 
la informàtica actual. La norma Etehrnet va ser definida per l’Institut per als Enginyers Elèctric i 
Electrònics (IEEE) com a IEEE Standard 802.3. Afegint-se a la norma de l’IEEE, els equips i 
protocols de xarxa poden interoperar eficaçment. 

 

Internet 
 
Internet es va fer servir inicialment èr a l’exèrcit i les institucions acadèmiques, però hores d’ara 
és el canal d’informació per a qualsevol, en qualsevulla forma d’informació i comerç. Els llocs 
World Wide Web (www) proporcionen recursos personals, educatius, polítics i econòmics a tot 
el planeta. 
 

Intranet 
 
Una intranet és una xarxa provada que fa servir eines del tipus internet, però disponible 
nnomés a dins de l’organització que l’ha creada. Una intranet permet un mode d’accés fàcil a 
informació corporativa per als empleats a través del mateix tipus d’eines que es fan servir per a 
moure’s per fora de la companyia. 
 

Protocols 
 
Els protocols de xarxa són normes que permeten als ordinadors comunicar-se. Un protocol 
defineix la forma en què els ordinadors s’han d’identificar entre ells a dins d’una xarxa, la forma 
en la qual les dades han de transitar per la xarxa, i com aquesta informació ha de processar-se 
un cop arriba a la seva destinació final. Els protocols també defineixen procediments per a 
gestionar transmissions o pquets perduts o fets malbé. IPX (per a Novell Netware), TCP/IP (per 
a UNIX, Windows i d’altres plataformes); DECnet (per a connectar una xarxa d’ordinadors 
Digital), AppleTalk (per als ordinadors Macintosh), i NetBIOS/NetBEUI (per a xarxes LAN 
Manager i Windows NT) són alguns dels protocols més populars actualment. 
 
Tot i que cada protocol de xarxa és diferent, tots poden compartir el mateix cablejat físic. 
Aquest concepte és conegut com a “independència de protocols”, el que significa que 
dispositius que són compatibles en les capes de nivell físic i de dades permeten a l’usuari 
executar molts protocols diferents a sobre del mateix mitjà. 
 
El protocol d’Internet (IP) és un protocol no orientat a connexió, que es fa servir tant per 
l’origen com pel destí per a la comunicació de dades a través d’una xarxa de paquets 
commutats. 
Les dades en una xarxa IP són enviats en blocs anomenats datagrames o paquets. En 
particular, IP no necessita cap configuració abans que un equip intenti enviar paquets a un altre 
amb el que no s’havia comunicat abans. 
 
El protocol de control de missatges d’internet (ICMP) és un dels protocols centrals de la 
suite de protocols d’internet. Es fa servir principalment pels sistemes operatius dels ordinadors 
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en una xarxa per a enviar missatges d’error, indicant per exemple que un servei determinat no 
està disponible o que un router o host no es pot localitzar. 
ICMP no té el mateix propòsit que TCP i UDP, ja que generalment no es fa servir directament 
per les aplicacions d’usuari de la xarxa. L’única excepció és l’eina ping, que envia missatges de 
petició d’echo ICMP (i rep missatges de resposta d’ECHO) per a determinar si un host està 
disponible i el temps que triguen els paquets a anar i tornar a l’esmentat host. 
  
El protocol de control de transmissió (TCP) és un dels protocols fonamentals a Internet. 
Molts programes a dins d’una xarxa d’ordinadors poden fer servir TCP per a crear connexiona a 
través de les quals enviar-se dades. El protocol garanteix que les dades seran entregades a la 
seva destinació sense errades i en el mateix ordre que es van enviar. També proporciona un 
mecanisme per a distingir diferents aplicacions a dins d’una mateixa màquina, a travées del 
concepte de port. TCP suporta moltes de les aplicacions més populars a Internet, com ara 
HTTP, SMTP i SSH. 
 
User Datagram Protocol (UDP) és un protocol del nivell de transport basat en l’intercanvi de 
datagrames. Permet l’enviament de datagrames a través de la xarxa sense que hi hagi 
prèviament establerta una connexió, ja que el mateix datagrama incorpora prou informació de 
direccionament en la seva capçalera. Tampoc no té assentiment, ni control de flux, motiu pel 
qual els paquets es poden trepitjar els uns als altres; i tampoc no sabem si ha arribat 
correctament. El seu ús principal és per a protocols com DHCP, BOOTP, ICMP, ARP, RARP,.. i 
d’altres protocols en els que l’intercanvi de paquets de la connexió/desconnexió sóm més 
grans, o no són rendibles respecte a la informació transmesa, així com quan volem un 
rendiment alt (videoconferència). 
 

Tarjetes d’Interfície de Xarxa 
 
Per a connectar un PC a una xarxa es fan servir tarjetes d’interfície de xarxa, també 
anomenades NIC (Network Interface Card). El NIC proporciona una connexió física entre el 
cable de la xarxa i el bus intern de l’ordinador. Diferents ordinadors tenen arquitectures de bus 
diferents. 
 
 

Xarxes Locals (LAN) 
 
Les xarxes són conjunts d’ordinadors independents que es comuniquen entre ells a través d’un 
mitjà de xarxa compartit. Les xarxes d’àrea local són aquelles que connectens una xarxa 
d’ordinadors normalment confinades en una àrea geogràfica, com un edifici o un campus 
d’universitat. Les LAN, no obstant, no són prou senzilles de planificar, ja que poden unir 
centenars d’ordinadors i poden ser utilitzades per milers d’usuaris. El desenvolupament de 
diferents normes de protocols de xarxa i mitjans físics han fet possible la proliferació de LAN en 
grans organitzacions multinacionals, aplicacions industrials i educatives. 

Xarxes de Gran Abast (WAN) 
 
Sovint una xarxa es localitza en sitacions geogràfiques múltiples. Les xarxes de gran abast 
connecten múltiples xarxes LAN que estan geogràficament disperses. Això es realitza 
connectant les diferents LAN mitjançant serveis que inclouen línies telefòniques llogades (punt 
a punt), línies de telèfon normals amb protocols síncrons i asíncrons, enllaços via satèlit, i 
serveis portadors de paquets de dades. 
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